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► DINSDAG  18  OKTOBER  :   D A G R E I S  WITTEM   
 
Gezamenlijke activiteit van Castenray – Oirlo - Oostrum 
met H. Mis in het bedevaartsoord van de H. Gerardus Majella in  Wittem.   
 
Het  programma van deze dagreis ziet er als volgt uit: 
 
08:15 uur - Vertrek Castenray, Kerk, Horsterweg 55 
08:25 uur - Vertrek Oirlo, Kerk, Hoofdstraat 23 
08:35 uur - Vertrek Oostrum, Kerk, Mgr. Hanssenstraat 22 
                   Directe reis naar Wittem 
10:15 uur - Aankomst in Wittem waar we koffie/thee met vlaai krijgen 
11:00 uur - Aanvang van de Heilige Mis in Wittem. 
12:00 uur - Vervolg route naar Drielandenpunt Vaals  
12:30 uur - Koffietafel met kroket bij Wilhelminatoren Drielandenpunt                                                 
13:45 uur - Start rondrit unieke natuur Hoge Venen. Dit is het begin van de Ardennen. 
                     Chauffeur stippelt route uit en vertelt onderweg 
15.30 uur - We arriveren bij de Stuwdam van Eupen. De zgn. Wesertalsperre. 
                     Immens project. U kunt hier rond lopen en alles bekijken. 
                     Het is redelijk vlak op klein stukjes na. Op eigen kosten kun je bij Restaurant Wesertalsperre iets   
         gaan drinken. 
16.30 uur - Vervolg reis terug naar Nederland 
18.00 uur - Driegangen diner te Stevensweert bij In 't Brookx 
19.45 uur - Vervolg terugreis naar de opstapplaatsen. 
20.45 uur - Geplande aankomst in Oostrum. 
20:55 uur - Geplande aankomst in Oirlo. 
21.05 uur - Geplande aankomst in Castenray. 
21.15 uur - Geplande aankomst in Horst 
. 
Al met al een complete dagreis, welke we u kunnen aanbieden voor € 48,00 per persoon.      
OPGAVE   t/m  30 september door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening van 
KBO Castenray,  NL 92 Rabo 01332 98 418   
 
Op 1 oktober moet beslist worden of het aantal aanmeldingen voldoende                      
is om deze dagreis te laten doorgaan !!! 
 
 
 



ZATERDAG  8 Oktober 09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

Data  Tijd  Plaats

05 okt 11.00 tot 12.00  Watermolen
19 okt 11.00 tot 12.00  Watermolen
02 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
16 nov 11.00 tot 12.00  Watermolen
30 nov 11.00 tot 12.00  Oesterham
14 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen
28 dec 11.00 tot 12.00  Watermolen

3 okt. 18.45u. Repetitie jeugdorkest
 19.30u. Selfieconcert
5 okt. 13.30u. Music for Life blokfluitgroep
 14.30u. Music for Life mixed groep
 16.00u. Leerlingen slagwerk
 19.00u. Repetitie Hit-it
 20.00u. Repetitie slagwerkgroep

Agenda

8 okt. Inzamelen oud papier
22 okt. Inzamelen oud papier

Selfieconcert

Vier secties uit ons orkest brengen elk twee 
nummers ter gehore die ze tijdens de workshops 
op instrument hebben gekregen. Dit concert is 
niet alleen voor ons als orkest, maar ook voor al 
onze jeugd, aanwas, aanhang en deelnemers van 
Music4Life. 

Maandag 3 oktober 19.30u. in d’n Oesterham.



     Parochie  Oostrum                                                                                                                                  

Zondag 2 okt. 9.30 uur: Hoogmis (pastoor B. Clemens)           

 overleden leden van de voormalige Bakkersvereniging Venray, 
 Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
 Familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.        
 
Dinsdag 4 okt.  9.00 uur: rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel (pastoor)  

  Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl                                                    

 Tel.nr. van pastoor B. Clemens, Hoenderstraat 16, 5855 AH Well, is 0478-501202.  

	 In	verband	met	tijdige	publicatie	in	het	Oostrum’s	Weekblad	en	Peel	en	Maas		
	 dient	u	misintenties	e.d.	vrijdags	vóór	10.00	uur	op	te	geven	bij	kerkbestuurslid	
 Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  0478-584031.             
 

   
Secretariaat: 
Valkenkampstraat 20, 5807 AN Oostrum 
Tel. 0478 – 584396 / 06 28151705 
Email: secr.kbo.oostrum@hotmail.com 
                                                  

Herfstwandeling Swolgen, Swolgerheide 
 
Datum: donderdagmiddag 13 oktober 
Vertrek: 13.00 uur parkeerplaats Watermolen 
Opgave: vóór 12 oktober bij Jan Aarts, tel. nr. 586091 
 
Hallo wandelvrienden 
 
Het 1e gedeelte van de wandeling start in Tienray, Meerlosebaan door de bossen en langs diverse vakantiehuisjes                
door Swolgerheide naar pauzeplaats Zaal Wilhelmina, tel. nr. 0478 – 691318. Dit is ± 4 km.                                                 
Koffie/thee en vlaai wordt aangeboden door de KBO. 
Het 2e gedeelte door buitengebied Meerlo, Tienray terug naar parkeerplaats auto’s. ± 3 km. 
Einde wandeling. Totaal ± 7 km. 
Zij die mee willen met andere auto’s betalen € 2,- aan de bestuurder.  
 
         Prettige wandelmiddag namens de KBO Oostrum 
 

Rijbewijskeuringen in De Kemphaan 

Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan,               
kan daarvoor op vrijdag 14 oktober terecht bij stichting De Kemphaan aan het 
Kennedyplein 1 te Venray. Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt                                               
via 0478-586706. De kosten bedragen € 30.                                                                                     
De volgende keuring zal zijn op vrijdag 11 november. 

 





IVN-cursus met de jeugd de natuur in 
 

Buiten spelen en ontdekken in de natuur, dat gun je je eigen (klein)kind natuurlijk ook. Dus geniet u van de 
onbevangenheid waarmee kinderen de geheimen van de natuur leren ontdekken? Wilt u ze daarbij begeleiden en 
daar vrije tijd voor inzetten? Grijp nu uw kans en volg de IVN-cursus Jeugd en jongeren begeleiden in de natuur. 

Een kind dat plezier beleeft in de natuur, is vrij en gelukkig. 
Het wordt nog leuker als kinderen samen met leeftijdgenoten het 
bos in gaan onder begeleiding van een jeugd- en jongerengids om 
gezamenlijk leuke natuuractiviteiten te beleven.  
Zou u zelf kinderen willen begeleiden tijdens natuuractiviteiten? 
IVN Geijsteren-Venray en IVN de Maasdorpen (Horst e.o.) zijn op 
zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor jeugd- en 
jongerenactiviteiten en die zich bij (een van) de afdelingen willen 
aansluiten als schoolgids of jeugdbegeleider.  
In het najaar van 2016 starten de betreffende IVN-afdelingen met 
de cursus Jeugd en jongeren begeleiden in de natuur. De cursus 
bestaat uit vijf dinsdagavonden (8 en 29 november, 20 december, 
17 januari en 14 februari) en vijf zaterdagochtenden (4 en 18 
maart, 8 april, 6 en 20 mei), afwisselend in Geysteren en in Horst. 
Ook wordt van de cursisten verwacht dat ze een ‘stage’ volgen, die 
bestaat uit observatieopdrachten bij een jeugdactiviteit en uit het 
voorbereiden en uitvoeren van activiteiten samen met 
medecursisten. 
 

De deelnamekosten bedragen € 50,-. Hiervoor krijgt de cursist een IVN-cursusboek, handouts met cursusmateriaal van 
de docenten, toegang tot 10 cursusbijeenkomsten en persoonlijke begeleiding. U kunt zich opgeven of extra informatie 
krijgen bij Marije Freriks van IVN Geysteren-Venray (info@ivn-geysteren-venray.nl) of Cora Oostendorp van IVN de 
Maasdorpen: cora@bourgonjon.nl.  

 Seniorenwandeling Doolhoven van Arcen 
 
Op donderdagmiddag 6 oktober organiseert IVN Geijsteren-Venray een rustige wandeling voor ouderen.                               
Deze 1,5 uur durende wandeling start om 14:00 uur nabij de Lingsforterweg in Arcen (neem op de Rijksweg N271 bij de 
rotonde ter hoogte van Arcen de afslag richting Duitsland de Lingsforterweg op. Dan direct linksaf de onverharde weg 
op tot de parkeerplaats bij  infobord Limburgs Landschap). Deelname is gratis. 

 
Een wandeling in een rustig tempo door het mooie 
maasduinengebied. We lopen door een beukenbos waarin zich de 
doolhoven van het kasteel Arcen bevinden.  
Doolhoven waren vanaf de renaissance populair als statussymbool 
en dienden als tijdverdrijf voor welgestelden.  
Waarschijnlijk zijn ze in de 17e eeuw aangelegd door de kasteelheren 
van Arcen. Daarmee zijn het de oudst herkenbare doolhoven van 
Nederland. 
 
Stichting het Limburgs Landschap is begonnen met het vrijmaken 
van de contouren van de doolhoven en deze zijn nu goed zichtbaar. 
Ze tonen een stuk van de rijke historie uit een vervlogen tijd.  
 
Halverwege de wandeling is er een mogelijkheid om koffie te 
dringen (op eigen kosten) en om even uit te rusten. 
 
 
Foto: Limburgs Landschap. 
 





Beste dames, 
 
Ook ZijActief Oostrum heeft zich ingeschreven voor de Clubkas Campagne en hoopt op een extra bijdrage voor de 
verenigingskas. 
Elk meerderjarig lid van de Rabobank krijgt begin oktober per post een stemkaart. Met een unieke code kunt u 
vervolgens  online stemmen in de stemperiode van 4 t/m 17 oktober  2016. 
U krijgt de mogelijkheid een vijftal stemmen te verdelen onder de clubs/verenigingen die u een warm hart toedraagt.             
U kunt maximaal twee stemmen op dezelfde club/vereniging uitbrengen. 
Nadat alle stemmen uitgebracht zijn wordt het eindbedrag op 3 november 2016, tijdens de jaarlijkse ledenavond van de 
Rabobank bekendgemaakt. 
 
Mogen wij op uw stem rekenen! 
 
Alvast  bedankt.     Het bestuur van ZijActief Oostrum 
 

Synthese biedt diverse trainingen aan in Venray.                                                      
Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Informatie/aanmelding: telefoonnummer 0478 517300 of via de site: 
www.synthese.nl (bovenaan de homepage: cursussen en activiteiten/voor 
iedereen: trainingen en groepen). 
 
 

Tim en Flapoor: opkomen voor jezelf voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar 

Tim en  Flapoor is een training voor het aanleren en oefenen van nieuwe sociale vaardigheden aan kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 8 jaar. Veel kinderen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om te vragen of ze met anderen mogen 
spelen of worden snel boos in de omgang met andere kinderen.  
 

Zes bijeenkomsten en een ouderavond. Data: 3, 10, 17, 24 en 31 oktober en 7 november van 15.30 tot 17.00 uur. 

Weerbaarheidstraining jongeren (13 - 18 jaar) 
Op de vrijdagavonden in de maand oktober organiseert het Jongerenwerk vanuit Synthese een weerbaarheidstraining 
voor jongens en meiden tussen de 13 en 21 jaar. Tijdens deze training worden zeer uiteenlopende realistische situaties 
nagebootst, met als doel de deelnemers op alle fronten meer weerbaar te maken. De cursus richt zich op meerdere 
aspecten van het leven. Je leert hoe je kunt reageren op verschillende soorten situaties en hoe je jezelf in veiligheid kunt 
brengen. Door intensief met elkaar te werken leer je je beter en gemakkelijker aan elkaar en de groep aan te passen. 
Sociale situaties zullen minder spannend worden en je leert om je te ’ontspannen’ in dergelijke situaties. Ook is er veel 
aandacht voor je (onbewuste) houding: Wat straal je uit? Hoe kom je een groep binnen en hoe kun je hiermee ’spelen’?  
Tijdens de cursus wordt er niet alleen aandacht besteed aan de sociale weerbaarheid maar gaat men ook fysiek met 
elkaar aan de slag. Dit om de deelnemers te laten ervaren dat zij meer kunnen dan zij denken: ook dit sterkt het 
zelfvertrouwen/zelfbeeld. Een basis die je in sociale situaties soms hard nodig hebt. 

 
Data: 7, 14, 21 en 28 oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Locatie: gymzaal Coninxhof aan de Goudsmidstraat 11 in Venray.  
 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



’t Kraentje, meerwaarde of oud papier? 
 
Gelukkig… de zomer is weer ten einde! 
 
Niet dat de Spitsbroeders niet tot op de laatste dag hebben genoten van het mooie weer, het 
tegendeel is waar, wij hebben een heerlijke zomer gehad! Maar het is ook wel weer lekker als alles 
weer bij het oude is en de normale gang van alle dag weer opgepakt kan worden. De scholen zijn 
weer begonnen, de sportcompetities hebben de eerste wedstrijden weer achter de rug en het 
Oostrums Weekblad kan weer gevuld worden! 
 
Want wat een troosteloos blaadje is het toch, ’t Kraentje, zeker in de zomermaanden…  
 
Buiten de zomermaanden is hij nog redelijk gevuld maar ook dan is de vraag legitiem of een 
dorpsblaadje, in de huidige vorm, nog wel van deze tijd is. Elke vereniging of organisatie heeft 
tegenwoordig een eigen website of app-groep. Sportuitslagen zijn bij iedereen wel al bekend als op 
donderdagmiddag ’t Kraentje op de mat valt. En met de hele wereld op Facebook is er een medium 
dat ons dorpsblaadje wellicht overbodig maakt. 
 
In zijn huidige vorm heeft het Oostrums Weekblad volgens de Spitbroeders dan ook weinig 
meerwaarde. We zijn echter niet voor afschaffen en denken dat het zeker van nut kan zijn! We zijn 
we van mening dat we meer uit ’t Kraentje zouden kunnen halen door een andere invulling of 
wellicht een aanvulling. Wij stellen voor dat het blaadje, wat nu voornamelijk gevuld is met (oud) 
nieuws en een aantal aankondigingen, zou kunnen veranderen in een hulpmiddel dat de Oostrumse 
gemeenschap dichter bij elkaar kan brengen. Enkele suggesties van onze kant; 
 

- Een rubriek waarin iemand anoniem om hulp kan vragen. Denk hierbij aan iemand die naar 
de dokter moet maar geen vervoer heeft, een schutting gebouwd wil hebben maar geen hulp 
heeft… Contact gegevens zijn op te vragen via het Dorpsservicepunt. (Een mooi initiatief dat 
naar onze mening veel te weinig bekendheid heeft in het dorp). 

 
- Een forum waar de dorpsraad een stelling kan droppen en zo de meningen van het dorp kan 

peilen over een te nemen beslissing of in te nemen standpunt. 
 

- Wekelijks een nieuwe fietsroute in de nabijheid van Oostrum, er is vast wel iemand in 
Oostrum die connecties heeft bij de Venrayse Fietsvierdaagse om daar wat los te weken. 

 
- Wekelijks een Oostrumse ondernemer of ZZP-er die zich kort voorstelt. We hebben er eerder 

een column aan gewaagd, ondernemers genoeg. 
 

- En natuurlijk zou de ouderwetse contactadvertentie een plaatsje kunnen krijgen… 
 
Dit zijn maar ideeën! Mocht je een goed idee hebben om ons wekelijks blaadje weer van 
meerwaarde te laten zijn, stuur gerust een mailtje naar voorzitter Bas van de Dorpsraad, 
voorzitter@dorpsraadoostrum.nl.  
 
Rest ons om onze waardering uit te spreken naar de redactie van ’t Kraentje die er elke week weer 
voor zorgt dat hij op Donderdag toch weer op de mat ligt… complimenten! 
 
Hojje wor! 
 
Spitsbroeders  
 





Synthese = Mantelzorgvriendelijke werkgever 
Welke werkgever volgt ons op? 
 
Op 15 september 2016 heeft Synthese de erkenning Mantelzorgvriendelijke 
werkgever ontvangen van Werk&Mantelzorg.  

 
Synthese is als welzijnsorganisatie thuis op het terrein van mantelzorgondersteuning en welke  
impact dit heeft op mensen die mantelzorg verlenen. Steeds meer medewerkers verlenen mantelzorg en combineren 
werk en mantelzorg. Dit is niet altijd gemakkelijk en vaak balanceren. Als werkgever is het belangrijk om het gesprek 
hierover te voeren en de medewerkers te bieden wat ze nodig hebben om aan de slag te blijven en de mantelzorg te 
kunnen verlenen.  
 
Allereerst is het krijgen van de erkenning van belang voor de medewerkers van Synthese.  
Aanvullend hierop willen we graag het stokje van Mantelzorgvriendelijke werkgever overdragen aan andere werkgevers. 
 
Op 21 september 2016 was de onthulling van het bordje Mantelzorgvriendelijke werkgever in  
Venray. Deze werd gedaan door wethouder Lucien Peeters van de gemeente Venray en hij neemt hiermee ook het 
stokje van Mantelzorgvriendelijke werkgever van Synthese over.  
 
Bij de onthulling was ook de heer Bart Everaerts van Martin Cuypers aanwezig die het stokje ook overneemt en aan de 
slag gaat met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. We zijn trots op het resultaat dat we al twee werkgevers 
hebben kunnen inspireren om hiermee aan de slag te gaan.  
 
Op de andere locaties van Synthese willen we op dezelfde manier het stokje overdragen aan andere werkgevers om het 
zo voor mantelzorgers mogelijk te maken om werk en mantelzorg te combineren. 
 
 
Voor meer informatie bekijk dan ook de website www.werkenmantelzorg.nl. 
 

 



Loop binnen 
zonder afspraak!

Een hypotheekadvies nodig?

Een aandeel in elkaar

Inloopspreekuur 
1 oktober 
10.00 - 14.00 uur

Oriënteren 
kost niets.

Locaties: Schouwburgplein 13 Venray I Spoorweg 2 Hegelsom
Ook elke donderdag inloopspreekuur 16.00 - 19.00 uur.
rabobank.nl/inloopspreekuur



Jeugd    
 

Uitslagen    
 
zaterdag 24 september 2016    
EWC'46 JO19-1 S.V. Oostrum JO19-1 0 - 1  
S.V. Oostrum JO17-1 Leunen JO17-1G 2 - 4  
SV Venray JO17-4 S.V. Oostrum JO17-2G 14 - 1  
Leunen JO15-1 S.V. Oostrum JO15-1 1 - 2  
S.V. Oostrum JO15-2G Leunen JO15-2G 5 - 2  
S.V. Oostrum JO13-1G FCV-Venlo JO13-1 1 - 5  
S.V. Oostrum JO11-1 -  ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2G 14 - 1  
S.V. Oostrum JO11-2 ST SV United/BVV'27 JO11-2 2 - 3   
SV Venray JO11-7 S.V. Oostrum JO11-3G 8 - 0  
Leunen JO11-3 S.V. Oostrum JO11-4 3 - 2  
ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO9-1G  -  S.V. Oostrum JO9-1 7 - 4  
S.V. Oostrum JO9-2 Wittenhorst JO9-3G 0 - 1  
S.V. Oostrum JO9-3 ST SV United/BVV'27 JO9-4 1 - 0  
Sporting S.T. JO7-1G/Sporting S.T. JO7-2G  - S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 3 - 5  
S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 - HRC'27 JO7-1/HRC'27 JO7-2 2 - 13  
    
Programma    
 
zaterdag 1 oktober 2016    
S.V. Oostrum JO19-1 ST Meterik/America JO19-1 15:00  
SV Venray JO17-3 S.V. Oostrum JO17-1 11:30  
S.V. Oostrum JO17-2G Baarlo JO17-1 15:00  
ST SV United/BVV'27 JO17-2 S.V. Oostrum JO17-3 15:00  
S.V. Oostrum JO15-1 Wittenhorst JO15-2G 13:30  
SV Venray JO15-7 S.V. Oostrum JO15-2G 13:30  
ST SV United/BVV'27 JO13-1 S.V. Oostrum JO13-1G 9:00  
Montagnards JO11-1 S.V. Oostrum JO11-1 9:00  
S.V. Oostrum JO11-2 Melderslo JO11-1G 9:00  
ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-2G S.V. Oostrum JO11-3G 10:00  
S.V. Oostrum JO11-4 ST SV United/BVV'27 JO11-5 9:00  
S.V. Oostrum JO9-1 Blerick JO9-1 11:00  
EWC'46 JO9-1 S.V. Oostrum JO9-2 9:00   
SVEB JO9-2G S.V. Oostrum JO9-3 10:00  
S.V. Oostrum JO7-1/S.V. Oostrum JO7-2 Volharding JO7-3G/Volharding JO7-4G 11:30  
Stormvogels'28 JO7-1/Stormvogels'28 JO7-2  -  S.V. Oostrum JO7-3/S.V. Oostrum JO7-4 9:00  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 
zaterdag 24 september 2016    
EWC'46 Vet. S.V. Oostrum Vet. 1 - 1  
zondag 25 september 2016    
S.V. Oostrum 1 EWC'46 1 0 - 1  
Wittenhorst 3 S.V. Oostrum 2 3 - 2  
S.V. Oostrum 3 EWC'46 2 3 - 2  
S.V. Oostrum 4 V.V. Holthees-Smakt 4 4 - 3  
S.V. Oostrum 5 SVOC'01 4 2 - 3  
    
Programma    
 
zaterdag 1 oktober 2016    
SV United Vet. S.V. Oostrum Vet. 17:00  
zondag 2 oktober 2016    
S.V. Oostrum 1 Melderslo 1 14:30 Wedstrijdsponsor: Diofit 
S.V. Oostrum 2 Stormvogels'28 2 12:00  
S.V. Oostrum 3 Leunen 4 10:00  
Ysselsteyn 4 S.V. Oostrum 4 11:30  
America 5 S.V. Oostrum 5 11:30  
S.V. Oostrum VR1 V.V. Holthees-Smakt VR 1 11:30  

 



SVO korfbal 
 
Uitslagen         
 
Oostrum E 1  – DES E1  4 – 1  Fenne Verrijdt  Speler van de week 
Oostrum E2 -  Swift E3  2 – 1 Ilse Baselmans  Speler van de week 
Sporting ST E1 – Oostrum E1  15 – 1 Emmily Moure Arts  Speler van de week    
Programma 
 
1 Oktober 
 
Oostrum E 1  - SV Merselo E 1  10.00  Sportpark De Spar Oostrum 
SV Oxalis  E 2  -  Oostrum E 2  12.30 Sportpark Ter Horst 
 
 
     
 
     
 
 
 
      
 
 

Cursus ‘Met Lef!’: Zelfverzekerd in contact met anderen 
 
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg start maandag 3 oktober van 19.00 – 21.00 
uur, in samenwerking met Synthese, de cursus ‘Met Lef!’. in Venray.                                                           
Deze preventiecursus is voor mensen die zich angstig en gespannen voelen in het contact met 
anderen en willen leren om deze klachten te verminderen.                                                                                
Ben je snel verlegen, vindt je het moeilijk om een gesprek te beginnen of ben je bang op te 
vallen in gezelschap? Dan is de cursus ‘Met lef!’ mogelijk iets voor jou. Thema’s die aan bod 
komen zijn: de rol van gedachten, vergroten van zelfvertrouwen, omgaan met moeilijke 
situaties.  
Aanmelden: Informatiepunt Vincent van Gogh,(0478) 527 066 of informatiepunt@vvgi.nl 
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

In week 39 zijn de aanbiedingen: 
 

 
2 PIËLREUZEN (rookworst) 

1 KG. VARKENSPOULET 
500 GR. HALF OM HALF GEHAKT 

 
SAMEN VOOR € 9,90 

 
PROEF & BELEEF …  EDELBRONS 



SEPTEMBER  
  
30 Boottocht (Regio) De Zonnebloem
30 Dag van de Ouderen (in de Watermolen) KBO

OKTOBER  
  
1 Uitwisseling met Swolgen TCO
3 Computeren KBO
4 Vincent van Gogh Museum (Servaas) ZijActief
5 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Knutselen KBO
11 Kienen KBO
13 Herfstwandeling KBO
17 Computeren KBO
18 Wittem (3 Dorpen) KBO
19 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
19 Doemiddag De Zonnebloem
20 Heksen met een Glimbach ZijActief
22 Najaarsconcert (Lomm) Aostrumse	Zangkompeej
24 Knutselen KBO
25 Jong voor Oud (Regio) De Zonnebloem
31 Computeren KBO
  

NOVEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
3 Themamiddag (Verkeerstreffen) KBO
5 “OS GEMIS” (Op het Trans Cedron)
7 Knutselen KBO
8 Matroesjka Lezing & Workshop ZijActief
10 Jaarvergadering (20.11) De Karklingels
10 Algemene Ledenvergadering Roermond ZijActief
12 Uitkomen Nieuwe Vorst (Aostrum) De Karklingels
14 Computeren KBO
15 Kienen KBO
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Watermolen Servicepunt Oostrum
18 Zitting De Karklingels
19 Zitting De Karklingels
20 Sinterklaasintocht Oostrum Decembercomité
21 Knutselen KBO
24 Brandblussen Thuis Voorlichtingsavond ZijActief
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
28 Computeren KBO
Nov-Jan Najaarscompetitie TCO
  

DECEMBER  
  
8 Kerstengeltjes maken ZijActief
12 Knutselen KBO
13 Kienen KBO 



 

De zòmmer is alwér dur de midde, vakàntie bijna ten aend. 
Tied um vuruut te kiēke! Vuruut kiēke nor de vastelaovend van 2017! 

Hierbeej laote weej òllie wieëte dat de ienschrieving van de 
29e Liedjesmiddeg van CV de Karlingels is GEOPEND! 

 
Wilde mit doen dan huure weej dat gear van òllie! 

Lót òs vur 15 september wieëte of ge mit wilt doēn, ok al hedde nog gén liedje of melodie! 
 

Hedde wel al zellef tekst en meziek dan kunde dat nao ánmelding, uuterlek op 30 september 
2016 beej òs ienlevere. Ut maximaal ántal dieëlnemers is 11, 

dus bin dur snel beej. De ienschrieving is officieel as weej zówel 
de meziek as de tekst binne hebbe. 

 
De tekst / meziek en as ge hed, bladmeziek ienlevere op Stationsweg 195c of mail nor 

liedjes@karklingels.nl 
 

Alvest bedaankt vur òllie beejdrage en veul succes!! 
Kemissie Liedjesmiddeg 


